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Tattersall (Farwick Groen- 
specialisten): Deze klepelmaaier 
is ongeëvenaard als het gaat  
om total cost of ownership 
Machine bijna blind gekocht

De nieuwe driedelige klepelmaaier van Toro heeft 
een Kubota-viercilinder-turbodieselmotor met 
een vermogen van 44 pk (3000 tpm) met hydrau-
lische vierwielaandrijving. De maximumsnelheid 
bedraagt 25 km per uur, achteruit 11 km per uur. 
De van elkaar onafhankelijke en hydraulisch aan-
gedreven klepelmaaideks hebben elk een breedte 
van 76,2 cm en een diameter van 27,5 cm. De 
totale maaibreedte is variabel van 76,2 tot 212 cm. 
Toro heeft voor de fijne toepassing van de maaier 
zogeheten Tempest-klepelmessen ontworpen voor 
in de maaidekken. De bestuurder kan het platform 
waarop hij zit kantelen.

Alle maaiers van hetzelfde merk
Farwick Groenspecialisten uit Enschede is 
een hoveniersbedrijf dat al meer dan 100 jaar 

bestaat en daarom het predicaat ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’ draagt. Het bedrijf 
legt zich breed toe op openbaar groen, particu-
liere tuinen, daktuinen, infra, boomverzorging en 
onkruidbeheer. Het werkt sinds april 2017 met de 
allernieuwste Toro LT-F3000. Commercieel manager 
Frederik Tattersall, verantwoordelijk voor o.a. het 
materieel van de organisatie: ‘We hebben een Toro-
cirkelmaaier 4000D met een maaibreedte van 335 
cm en een Toro 7210 zero turn-maaier, maar we 
hadden nog geen klepelmaaier van Toro. Omdat 
we een gemeentelijke maaiopdracht erbij kregen, 
moesten we onze maaimachinevloot uitbreiden. 
We hebben voor Toro gekozen omdat we zeer 
tevreden zijn over onze andere Toro-machines. 
Uiteindelijk draait het om de betrouwbaarheid en 
de kosten van het materieel. Toro heeft gewoon-

weg de laagste cost of ownership. Roberine heb-
ben we ook nog even in gedachten gehad, maar 
we hadden geen enkele aanleiding om van merk 
te switchen. We hebben de Toro LT-F3000 bijna 
blind gekocht; we hebben hem heel kort en onder 
goede omstandigheden getest. Gelukkig is alles 
goed uitgepakt.’

Lang en kort gras
Volgens Jean Heybroek is de Toro LT-F3000 vooral 
geschikt in de openbare groenvoorziening, van 
sport- en speelvelden tot wegbermen en grasvel-
den die maar drie of vier keer per jaar gemaaid 
hoeven te worden. Met andere woorden: hij is 
geschikt om zowel lang als kort gras mee te maai-
en en dus een goede vervanger van kooi- en cirkel-
maaiers. Tattersall beaamt dat: ‘We merken dat hij 

Farwick Groenspecialisten heeft de Toro LT-F3000 klepelmaaier bijna blind gekocht, zo overtuigd is het bedrijf van de kwaliteiten van de rode machines. 

Tattersall: ‘We hebben hem heel kort getest en gelukkig is alles goed uitgepakt.’. LT-F3000 klepelmaaier de nieuwste uitvoering van de driedelige  
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erg wendbaar is doordat hij zo compact is. Dit blijft 
hij ook onder natte omstandigheden en wanneer 
het gras hoog is.’

Spreiding en maaibeeld
Tattersall merkt een verschil met de cirkelmaaier. 
‘De LT-F3000 geeft een betere spreiding dan de 
4000D; er liggen na het maaien geen hoopjes gras 
op het veld. Ook in deze groeizame periode kun je 
bij overmacht soms eens een maaibeurt overslaan. 
De klepelmaaier verpulvert het afgemaaide gras 
helemaal en verspreidt het dan mooi over het veld. 
Vooral als het regent, is het spreidingsbeeld beter 
dan bij de cirkelmaaier; de laatste laat dan lelijke 
plekken achter, terwijl de cirkelmaaier onder goede 
omstandigheden een mooier beeld geeft en een 
betere kwaliteit van maaien dan een klepelmaaier. 
Dit verfijnen gebeurt door de speciaal ontwikkelde 
messen: de Tempest-messen. De LT-F3000 is daar-
entegen wat langzamer dan de cirkelmaaier. Maar 
zeker voor het reguliere maaiwerk in het stedelijk 
groen en voor de grotere particuliere maaiklussen 
waarbij je kwaliteit moet leveren is hij geschikt.’

Kinderziekte
Een kinderziekte is inmiddels verholpen. De kle-
pelunits zakten in de transportstand af en toe wat 
naar beneden. Dit is inmiddels verholpen. Farwick 
zet de klepelmaaier vijf dagen per week in en 
maait er kleine groenstroken langs invalswegen 

en hoofdwegen mee, maar ook grote gazons in 
wijken, bij scholen en op terreinen in het indu-
striegebied die ruwer zijn met meer kruidachtige 
planten. Het bedrijf heeft een vaste machinist op 
de LT-F3000. ‘Hij is een zeer ervaren machinist en 
is heel wat machines gewend. Deze maaier bevalt 
hem prima. De stoel zit comfortabel en de Walter 
Mauser-cabine is degelijk en goed. De machine 
volgt de grond uitstekend. De maaier heeft fourw-
heeldrive en de tractie is erg goed, ook onder natte 
omstandigheden. Dat is op zich een prestatie, 
want met de ruim 300 kilo wegende cabine met 
airco erbij is het totale gewicht van de maaier niet 
gering. De maaidekken werken onafhankelijk van 
elkaar, waardoor de machinist bijna alle moeilijk te 
maaien stukken kan meepakken.’ 

Totale kosten
Volgens Tattersall is het grote voordeel van de 
Toro-machines de lage total cost of ownership. 
Volgens Jean Heybroek is ook de klepelmaaier 
interessant wanneer men een beperkt budget 
heeft. Tattersall: ‘We hebben ook een driedelige 
cirkelmaaier van Ransomes, type HR6010, maar dat 
is een drama! De onderhoudskosten zijn extreem 
hoog. Na 300 draaiuren had hij een nieuwe motor 
nodig, nu, bij 1400 draaiuren, is de motor wéér aan 
vervanging toe, en dan hebben we het nog niet 
over alle kleine storingen. Jammer, want het maai-
beeld van de Ransomes is perfect! Deze taferelen 
hebben we nog nooit meegemaakt met onze Toro-
machines. Die zijn altijd makkelijk en tegen relatief 
lage kosten te onderhouden, de onderdelen zijn 
makkelijk uit te wisselen en altijd op voorraad bij 
de importeur of dealer. De machines worden door 
onze Toro-dealer, H. Koop in De Lutte, zeer goed 
onderhouden. Het mooie van Toro is dat je overal 
makkelijk bij kunt; het is hetzelfde als bij je auto 
de motorkap openen. Soms komt de monteur op 
locatie onderhoud plegen. Maar zelfs dan is het 
aantal onderhoudsmanuren die worden besteed 
aan onze Toro-machines extreem laag.’ 

Verbruik
Het brandstofverbruik is gunstig, volgens Tattersall: 
‘We kunnen bijna een volle dag maaien op een 
45,7 liter-tank. Het precieze verbruik hangt af van 
de hoogte van het gras en de mate van weerstand 
die de machine ondervindt. Maar het verbruik 
wijkt niet negatief af van wat we vooraf hadden 
ingeschat.’ 

‘We hebben de LT-F3000 

bijna blind gekocht en het 

pakte goed uit’

‘Vooral onder natte  

omstandigheden geeft hij 

een mooier beeld dan een 

klepelmaaier’
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‘Onderdelen zijn  

uitwisselbaar en altijd  

op voorraad
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